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چکیده

در «حدیث امان» ،رسول خدا؟ص؟ با تشبیه اهلبیت؟مهع؟به ستارههای آسمان ،وجود
آنــان را ســبب امنیــت امــت خواندهاند .متن مشــهور ایــن حدیث «النجــوم امان الهل
الســماء و اهلبییت امان المیت» اســت .باوجوداینکه این حدیث در روایات اهل سنت
از طریق پنج راوی از رســولاهلل؟ص؟ گزارششــده ،ولی مورد تضعیف برخی نویســندگان
قــرار گرفته اســت .بر اعتبار مشــهورترین نقل آن ،دالیل چنــدی وجود دارد؛ اما به فرض
اگــر آنهــا را نیــز نپذیریم ،میتــوان گفت کثرت طــرق نقل ،جبرانکننــدۀ ضعف برخی
رجــال آن بــوده و صــدور این حدیــث را از پیامبر؟ص؟ به اثبات میرســاند؛ زیرا محدثان
اهل ســنت روایاتی با این شــرایط را پذیرفتهاند .درنتیجه این حدیث بر اســاس قواعد
رجالی اهل سنت حجت خواهد بود.
کلیدواژهها :حدیث امان ،حدیث نجوم ،امان امت ،اهلبیت؟مهع؟ ،اختالف.
* تاریخ دریافت ، 94/04/03 :تاریخ پذیرش.94/06/22 :
 .1دانش آموختۀ حوزۀ علمیۀ قم و فارغ التحصیل مرکز تخصصی امامت اهل بیت؟مهع؟.


rsl.chegini@yahoo.com

صفح ـ ـ ــه 176 _147

 _1مقدمه
پیامبــر اکــرم؟ص؟ در طــول حیــات پربرکتشــان در ســخنان فراوانــی بــه تبییــن جایــگاه
اهلبیت؟مهع؟ در میان امت اســامی پرداختهاند .معرفی اهلبیت؟مهع؟ بهعنوان یکی
از دو ثقل ارزشــمند ،تشــبیه آنان به کشتی نوح و برشــماری آنان بهعنوان دوازده خلیفه
و امیــر ،از ایــن همین باب اســت .گســترۀ این روایــات ،بیانگر اهتمام رســولاهلل؟ص؟ به
معرفی این منبع مورد وثوق شارع مقدس است.
یکــی ازاینروایــات ،حدیثــی اســت کــه رســولاهلل؟ص؟ بــا تشــبیه اهلبیــت؟مهع؟ بــه
ســتارههای آســمان ،وجــود آنان را ســبب امنیت امت خواندهاند .ایــن روایت که از آن
بهعنوان «حدیث امان» و یا «حدیث نجوم» یاد میشود ،با عبارت «النجوم امان الهل
الســماء و اهلبییت امان المیت» (ســتارگان مایۀ امنیت اهل آســماناند و اهلبیت من
مایۀ امنیت امت من هستند) در منابع اسالمی یافت میشود.
ویژگــی امنیــت بخشــی کــه در این حدیث برای اهلبیت؟مهع؟ برشــمرده شــده اســت،
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افزون بر احترام و دوستی ،بر لزوم پیروی بیچونوچرا و مراجعه به ایشان در چالشهای
مختلف حکایت دارد و بدون شــک آگاهی مســلمین از این جایگاه منحصربهفرد ،راه
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گشــای بســیاری از اختالفات و دودســتگیهای اعتقادی خواهد بود .به دیگر ســخن،
همانگونه که ستارههای آسمان سبب امنیت و هدایت زمینیان میشوند 1،اهلبیت
پیامبر؟ص؟ نیز سبب امنیت و هدایت مردم هستند.
افــزون بــر اینکه این تشــبیه بیانگر خصوصیتی ممتاز برای اهلبیت؟مهع؟ اســت؛ یعنی
همانگونــه کــه بــرای بهرهگیــری از ســتارههای آســمان در راهیابــی ،تنها آگاهــی از وجود
آنها و نگاه کردن به حرکت آنها ،راه درســت را به گمشــدگان و بیراهه رفتگان نشــان
میدهد ،به همین ســان ،توجه به ســیرۀ عملی ایشــان ،راه مســتقیم و نجات را نمایان
میسازد؛ بنابراین این روایت حجیت سیرۀ اهلبیت؟مهع؟ را اثبات میکند و بر همین
 .1نحل .16 /

اســاس ،در مواردی که کالمی از ایشــان نقل نشده باشد ،عملکردشان تعیینکنندۀ راه
حق از باطل خواهد بود.
امــا ســوگمندانه شــاهد کمتوجهــی و نادیدهگیــری ایــن حدیــث نبــوی از ســوی برخــی
جریانات فکری هستیم؛ کسانی که با مخدوش کردن روایاتی ازایندست ،سعی دارند
منزلت اهلبیت؟مهع؟ ناشــناخته بماند .باآنکه این حدیث در منابع اهل ســنت یافت
میشــود ،کســانی قصد دارند با تضعیف ســندش ،آن را از درجۀ اعتبار ســاقط کنند.
ازاینرو نگارنده بر آن شــد تا با بررســی الفاظ و اســناد این حدیث ،حجیت آن را ثابت
کند و جایگاه حقیقی ایشان را در منظومۀ اعتقادی اهل سنت یادآور شود.
بــا آنکــه تاکنــون تألیفات ارزشــمندی در این موضوع نگاشــته شــده ،ولی بیشــتر آنها

غیرمســتقل و در حــوزۀ احادیــث امامیــه بــوده اســت .نوشــتههایی ماننــد أمــان األمــة
مــن اإلختــاف 1،نفحات االزهــار 2و مقالۀ حدیث امــان 3نیز که به ایــن حدیث از زاویۀ
مقارن پرداختهاند ،به تمامی اســانید و طرق آن اشــارهای نکردهاند و در این باب دچار
کاســتیاند .نگارنــده ضمــن ارج نهادن بــر تالشهای صــورت گرفته ،درصــدد جبران
نیست.
در ایــن نوشــتار جهــت گــردآوری همۀ اســانید این حدیــث در منابع معتبر اهل ســنت و
پرهیز از ســندهای تکراری ،کتب حدیثی ،تاریخی و رجالی آنان در محدودۀ شــش قرن
نخســت ،موردبررســی قرار گرفته است .به سبب اختالفاتی که در نقل این حدیث دیده
میشــود ،نخســت برای دســتیابی به متن مورد اتفاق ،نگاهی به الفاظ گوناگون حدیث
انداخته و متن مشهور را استخراج میکنیم .در پی آن طرق نقل این حدیث ذکر میشود
 .1صافی ،لطفاهلل ،امان االمة من الضالل و االختالف.169 ،
 .2میالنی ،علی ،نفحات االزهار 81/1 ،و .310/4
 .3زینلی ،غالمحسین ،حدیث امان ،مجلۀ حدیث اندیشه ،پاییز و زمستان  ،1385شمارۀ .2

  تنس لها تاياور رد »ناما ثيدح« یجنسرابتعا

این کمبود اســت؛ هرچند اعتراف دارد که این مقاله از ضعفهای احتمالی پیراســته
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و با استناد به منابع رجالی اهل سنت و بر پایۀ برخی قواعد مشهور رجالی ،برخی اسناد
حدیث در ترازوی اعتبار سنجیده شده و میزان ارزشمندی هر یک بررسی میشود.
بــا توجــه بــه اینکه رســالت این مقالــه در حــوزۀ اعتبارســنجی حدیــث در روایات اهل
سنت است ،پیش از ورود به بحث ،ذکر چند نکتۀ رجالی ضروری است:
 _1مــراد از حدیــث صحیــح در دیدگاه اهل ســنت ،حدیثی اســت که ســند آن متصل
باشــد و عدالت و اتقان و ضبط راوی آن ثابت شــود 1و شاذ 2و معلل 3نباشد.

4

همچنیــن حدیــث حســن ،حدیثــی اســت کــه در ســند آن ،راوی متهــم بــه کــذب یــا
کثیرالغلــط نباشــد 5و از درجــۀ ضعیــف باالتــر ولــی بــه درجــۀ صحیــح نرســد 6.چنین
حدیثــی حجــت اســت 7و اکثر علمــای عامــه آن را میپذیرند و فقهایشــان به آن عمل
میکنند.

8

نیز حدیث ضعیف حدیثی اســت که راوی آن متهم به کذب و یا کثیرالغلط باشــد .به
150

چنین حدیثی نمیتوان احتجاج کرد.
برخی گفتهاند پایینترین درجۀ حســن ،باالترین درجۀ ضعیف اســت 9.از این ســخن
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 .1ذهبی ،شــمس الدین ،الموقظة فی علم مصطلح الحدیث24 ،؛ عســقالنی ،ابن حجر ،النکت،
.234/1
 .2مــراد از شــاذ ،حدیثــی اســت کــه یا با مشــهور مخالف باشــد و یــا با روایتــی ارجــح .ر.ک :طحان،
محمود احمد ،معجم المصطلحات الحدیثیة.25/1 ،
ّ
 .3مراد از معلل ،حدیثی اســت که به دلیل وجود علتی ،صحت آن مخدوش باشــد .ر.ک :همان،
.44/1
 .4همان.26/1 ،
 .5عسقالنی ،ابن حجر ،همان.385/1 ،
 .6ذهبی ،شمس الدین ،همان.26 ،
 .7عسقالنی ،ابن حجر ،همان.
 .8سیوطی ،جالل الدین ،تدریب الراوی.153/1 ،
 .9ذهبی ،شمس الدین ،همان.28 ،

فهمیــده میشــود که حدیث حســن و ضعیــف دارای مراتبی هســتند و نمیتوان برای
همۀ احادیث حسن یا ضعیف حکم واحدی بیان کرد.
  _2دانشـمندان رجالـی را کـه بـه توثیـق و تضعیـف راویـان همـت گماردهانـد بـر اسـاس
شیوهشـان به سـه دسـتۀ متشددین ،معتدلین و متساهلین تقسیم میکنند .متشددین
یـا ُم ِت َع ِّنتیـن کسـانی هسـتند کـه در تعدیـل راویـان سـختگیری ویـژهای دارنـد و بـا کمترین
قدحـی ،بـه ضعـف راوی حکـم میدهنـد .از ایـن دسـته میتـوان بـه شـعبه ،یحیـی
قطـان ،یحیـی بـن معیـن ،نسـایی ،جوزجانـی ،عقیلـی و أبـو حاتـم اشـاره کـرد 1.توثیقـات
ایـن کسـان ،بـه دلیـل سـختگیری فراوانشـان ،اعتبـار زیـادی دارد؛ ولـی تضعیفاتشـان
بهتنهایـی کافـی نیسـت و تنهـا درصورتیکـه افـراد دیگـری دراینبـاره ،اینـان را همراهـی
کرده و بهاصطالح ،جرحشـان َّ
مفسـر 2باشـد ،دیدگاهشـان در خصوص تضعیف راوایان،
پذیرفتـه میشـود.
در مقابــل ایــن دســته ،متســاهلین قرار دارند کــه در توثیقــات خود به کمتریــن قرینهای
اکتفا کردهاند؛ درنتیجه تضعیفات آنان موردتوجه است ،ولی توثیقات دقیقی ندارند.
و عجلی اشاره کرد.
امــا معتدلیــن یا متوســطین افرادی هســتند که شــرایط توثیق و تضعیف آنها مســاوی
است .کسانی چون سفیان ثوری ،عبدالرحمن بن مهدی ،أحمد بن حنبل ،بخاری،

3

ابو زرعه و ابن عدی از این گروهاند.

4

 .1العدوی ،مصطفی ،مصطلح الحدیث فی سؤال و جواب.14 ،
 .2مراد از جرح َّ
مفســر این اســت که علت ضعف بیان شــود و به عبارات «ضعیف» اکتفا نشــود .در
مقابل آن ،جرح «غیر َّ
مفســر» اســت که علت ضعف راوی بیان میشــود؛ مانند اینکه گفته شود:
ّ
«وضاع» .ر.ک :ذهبی ،شمس الدین ،ذکر من یعتمد قوله فی الجرح والتعدیل.172 ،
 .3العدوی ،مصطفی ،همان.
 .4ذهبی ،شمس الدین ،همان.

  تنس لها تاياور رد »ناما ثيدح« یجنسرابتعا

از این دســته میتوان به ترمذی ،حاکم نیشــابوری ،ابوبکر بیهقی ،ابن خزیمه ،ســیوطی
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 _3کافیجی در تقسیمبندی احادیث میگوید:
باالتریــن مرتبــۀ صحیح ،حدیثی اســت که شــیخین بر آن اتفــاق دارند؛ و
پسازآن حدیثی که بخاری ذکر کرده و پسازآن حدیثی که مســلم یادکرده
و پسازآن حدیثی که بر شرط شیخین باشد و پسازآن حدیثی که بر شرط
بخاری باشد و پسازآن حدیثی که بر شرط مسلم باشد و پسازآن حدیثی
که در منابعی ذکر شده باشد که مؤلفان آن شرط کردهاند که تنها احادیث
صحیح را ذکر میکنند.

1

بــر همیــن اســاس ،راویانــی کــه مســلم و بخــاری بــر آن اتفــاق دارنــد ،عدالتشــان ثابت
میشــود؛ 2و همچنیــن راویانــی کــه تنها در بخــاری یا مســلم نامی از آنها وجود داشــته
باشد یا شرط بخاری و مسلم 3بر آنها تطبیق کند ،مورد اعتبار هستند.
  _4هرکســی کــه پیامبــر اکــرم؟ص؟ را دیده و به ایشــان ایمــان آورده باشــد« ،صحابی» به
شمار میرود 4و تمامی صحابه ،عادل هستند؛ 5به این معنی که روایات آنها پذیرفته
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میشــود و نیــازی بــه بررســی احــوال آنها نیســت .حتی اگــر راوی ،مجهول باشــد ولی
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 .1کافیجی ،محمد بن سلیمان ،المختصر فی علم األثر.113 ،
 .2عســقالنی ،ابــن حجــر ،فتــح البــاری .382/13 ،در منابــع اهــل ســنت میتوان اســتدالل به این
قاعده برای توثیق راویان را فراوان مشــاهده کرد .برای نمونه ر.ک :قزوینی ،محمد بن یزید ،ســنن
ابن ماجة478/1 ،؛ نووی ،یحیی بن شرف ،المجموع شرح المهذب351/3 ،؛ البانی ،محمد
ناصرالدین ،احکام الجنائز.134 ،
 .3بخاری برای اخراج احادیث دو شرط داشته است :معاصرت راوی با استادش و ثبوت سماعش
از وی .مســلم تنهــا شــرط تعاصر را لحــاظ میکرده اســت .ر.ک :صالح ،صبحــی ابراهیم ،علوم
الحدیث ومصطلحه.120 ،
 .4البتــه در تعریــف «صحابــه» اختالفــات زیــادی در میان اهل ســنت دیــده میشــود و چون بحث
نبــاره نیســت به تعریــف موردقبول مشــهور اکتفا کردهایــم .ر.ک :ســلیمانی ،مصطفی بن
مــا درای 
إســماعیل ،الجواهــر الســلیمانیة160 ،؛ شــحود ،علــی بــن نایــف ،المفصل فی علــوم الحدیث،
.304/1
 .5عسقالنی ،ابن حجر ،النکت.154/1 ،

صحابه بودن او ثابت شود ،روایات او بدون بررسی پذیرفته میشود.

1

 _5در منابع رجالی اهل سنت دربارۀ بیشتر راویان ثقه نیز تضعیفاتی بیان شده که اگر
همــۀ ایــن ســخنان را بپذیریم ،بســیاری از صحابه و تابعین نیز ضعیــف خواهند بود.

2

ازایــنرو آنــان ابراز میکنند که نمیتوان به دلیــل تضعیف برخی راویان ،احادیث آنها
را غیر حجت دانســت؛ زیرا اختالفات و منازعاتی که میان بعضی از ایشــان روی داده،
منشــأ این تضعیفات اســت .بر همین اســاس برخــی نیز تصریح کردهانــد که هر «منکر
الحدیثی» ضعیف نیست؛ 3چراکه هیچ راویای از ضعف خالی نیست.

4

راوی واحدی داشــته
 _6درصورتیکــه علمــای جرحوتعدیل ،نظــرات متضادی دربارۀ ِ

باشــند ،درصورتیکــه جرحوتعدیلهــا در رتبــۀ مســاوی باشــند و نتــوان نظــر هیچیــک
ٌ
را ارجــح دانســت ،آن راوی «مختلــف فیه» اســت و بر اســاس قاعدۀ پذیرفتهشــده نزد
ٌ
5
مشهور اهل سنت ،روایت «مختلف فیه» ،در مرتبۀ «حسن» قرار میگیرد.
 _7کثــرت طــرق نقــل روایــت ،جبرانکننــدۀ ضعــف ســند اســت .بدیــن معنــی کــه
درصورتیکه یک روایت دارای اســناد متفاوتی باشــد ،حتی اگر همۀ آن اسناد ضعیف
باشند ،باعث نمیشود این روایت را ضعیف بدانیم؛ بلکه اسناد گوناگون ،یکدیگر را

 .1ابــن العینــی ،عبــد الرحمــن بن أبی بکر ،شــرح ألفیــة العراقی فی علــوم الحدیــث106/1 ،؛ نووی،
یحیی بن شرف ،المجموع.361/6 ،
ّ
 .2ذهبی ،شمس الدین ،الرواة الثقات المتکلم فیهم بما ال یوجب ردهم.23 ،
 .3ذهبی ،شمس الدین ،میزان االعتدال.259/1 ،
 .4عسقالنی ،ابن حجر ،لسان المیزان.307/2 ،
 .5بــرای نمونــه ،ر.ک :به اســتدالل این افــراد به این قاعده :ذهبی ،شــمس الدین ،تذکــرة الحفاظ،
224/1؛ زیلعــی ،عبــداهلل بــن یوســف ،نصــب الرایــة71/1 ،؛ عســقالنی ،ابــن حجــر ،القــول
المسدد.50 ،
 .6عینی ،بدر الدین ،عمدة القاری شرح صحیح البخاری.307/3 ،

 .7برای نمونه :عســقالنی ،ابن حجر ،فتح الباری127/8 ،؛ صنعانی ،محمد بن اســماعیل ،ســبل
السالم11/2 ،؛ شوکانی ،محمد بن عبداهلل ،نیل االوطار.54/1 ،

  تنس لها تاياور رد »ناما ثيدح« یجنسرابتعا

تقویــت میکنند 6و در این حــال ،روایت حجت خواهد بود؛ 7حتی اگر راویان آن ،فاجر
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و فاســق باشــند! 1هرچند برخی« ،غیر متهم به کذب» بودن راوی را در این صورت الزم
ً
3
ٌ
«حسن لغیره» میگویند.
میدانند 2و اصطالحا به این نوع از حدیث،

 _2منابع ذکر حدیث
با نگاهی به روایات اهل ســنت «حدیث امان» را در تألیفات فراوان ایشــان که توســط
چهرههای شناختهشدهای نقل شده است میتوان یافت.

4

رد پــای ایــن حدیــث از قــرن نخســت تــا قــرن ششــم و در بیــش از  17منبــع روایــی اهــل
ســنت قابــل پیگیــری اســت؛ امــری کــه نشــان از اهمیــت ایــن حدیــث و توجــه علمــای
اهـــل ســـنت بـــه آن دارد .قدیمیتریـــن منبعـــی کـــه از ایـــن حدیـــث ســـخن گفتـــه،
فضائ ــل الصحاب ــۀ احم ــد ب ــن حنب ــل (د 241 .هـــ) 5اس ــت .دیگ ــر علم ــای اه ــل س ــنت
کــه ایــن حدیــث را در آثــار خــود آوردهانــد ،بــه ترتیــب ســال وفــات عبارتانــد از :احمــد
 .1حرانی ،ابن تیمیه ،مجموع الفتاوی.26/18 ،
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 .2البانی ،محمد ناصرالدین ،إرواء الغلیل.160/1 ،
« .3حسن لغیره» را اینگونه تعریف کردهاند« :هو الحدیث الضعیف إذا تعددت طرقه ،ولم یکن سبب
ضعفه فسق الراوی أو کذبه» .طحان ،محمود احمد ،معجم المصطلحات الحدیثیة.19 ،
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 .4ایــن حدیــث در منابــع روایــی شــیعه نیــز وجــود دارد .شــماری از محدثــان امامیــه ،از طریــق
امیرالمؤمنین؟ع؟ از رسول خدا؟ص؟ نقل کردهاند که آن حضرت فرمود« :النجوم امان ألهل السماء
فإذا ذهبت النجوم ،ذهبت اهل الســماء و اهل بییت امان ألهل االرض فاذا ذهب اهل بییت ذهب
اهــل االرض»( .ابنبابویــه ،محمــد بــن علــی ،کمــال الدیــن205/1 ،؛ ابــن شهرآشــوب ،المناقب،
347/1؛ مجلســی ،محمــد باقــر ،بحار االنوار310/27 ،؛ فیض کاشــانی ،محمد محســن بن شــاه
مرتضی ،الصافی.)354/4 ،
این حدیث با اندکی تفاوت از طریق صحابۀ دیگری چون سلمة بن اکوع (طوسی ،محمد بن حسن
 ،االمالــی259/ ،؛ ابنبابویــه ،محمــد بن علی ،کمال الدیــن ،)205/1 ،جابر بن عبــداهلل انصاری،
ابوموسی اشعری ،عبداهلل بن عباس (طوسی ،محمد بن حسن  ،همان )379/ ،و ابوسعید خدری
(خزاز قمی ،علی بن محمد ،کفایه االثر )29 ،نیز نقل شده است .برای مطالعۀ بیشتر ر.ک :زینلی،
غالمحسین ،حدیث امان ،حدیث اندیشه ،44 ،پاییز و زمستان  ،1385شمارۀ .2
 .5الشیبانی ،أحمد بن حنبل ،فضائل الصحابة.671/2 ،

ب ــن ح ــازم (د 276.هـــ)؛ 1فس ــوی (د 277.هـــ)؛ 2کدیم ــی (د 286.هـــ)؛ 3رویان ــی (د307.
هـــ)؛ 4ابوالحس ــین ب ــن مهت ــدی ب ــاهلل (د 330.هـــ)؛ 5بغ ــدادی (د 330.هـــ)؛ 6جرجان ــی
(د 330.هـــ)؛ 7أعرابــی (د 340.هـــ)؛ 8طبرانــی (د 369.هـــ)؛ 9روذبــاری (د 396.هـ)؛ 10حاکم
نیش ــابوری (د 405.هـــ)؛ 11اب ــن صل ــت (د 405.هـــ)؛ 12خطی ــب بغ ــدادی (د 463.هـــ)؛

13

شــجری (د 499.هـــ)؛ 14عبدالخالــق دمشــقی (د 564.هـــ) 15و ابــن عســاکر (د 571.هــ).

16

ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه در برخ ــی از ای ــن مناب ــع بی ــش از ی ــک س ــند مس ــتقل 17ب ــرای ای ــن
َ
 .1الغفاری الکوفی ،أحمد بن حازم ،الجزء فیه مسند عابس الغفاری وجماعة من الصحابة.47 ،
 .2الفسوی ،یعقوب بن سفیان ،المعرفة والتاریخ.538/1 ،
 .3الکدیمی ،محمد بن یونس ،جزء فیه من حدیث أبی العباس البصری ،ح .43
ُّ .4
الرویانی ،محمد بن هارون ،مسند الرویانی.258/2 ،
 .5ابوالحسین ،محمد بن علی ،مشیخة ابی الحسین بن المهتدی باهلل ،ح  30و .46
 .6البغدادی ،علی بن احمد بن محمد ،جزء فیه من حدیث أبی الحسن البغدادی ،ح .33
 .7الجرجانی ،محمد بن ابراهیم بن جعفر ،أمالی الجرجانی ،ح .73
 .8األعرابی ،أحمد بن محمد بن زیاد ،معجم ابن األعرابی.977/3 ،

 .11النیسابوری ،محمد بن عبداهلل ،المستدرک علی الصحیحین.162/3 ،

 .12ابن الصلت و الفرضی ،أحمد بن محمد و عبیداهلل بن محمد ،فوائد منتقاة من روایة الشیخین
ابن الصلت و أبی مسلم الفرضی.73 ،
 .13الخطیــب البغدادی ،أحمد بن علی بن ثابت ،الســابق والالحــق303/1 ،؛ همو ،موضح أوهام
الجمع والتفریق.463/2 ،
 .14الشجری الجرجانی ،یحیی بن الحسین ،ترتیب األمالی الخمیسیة.203/1 ،
 .15الدمشقی ،عبد الخالق بن أسد ،کتاب المعجم.404/1 ،
 .16الدمشقی ،ابن عساکر ،تاریخ مدینة دمشق.20/40 ،
 .17مراد از اســناد مســتقل ،اســنادی است که سلسلۀ راویان آن با دیگر اســناد تفاوت داشته باشد.
در مقابل آن اسناد مشترک است که سلسلۀ راویان در اسناد مختلف ،یکی است .کثرت اسناد
مشــترک ،غیــر از تأیید توســط ناقلین ،تأثیــر چندانی در اعتبــار حدیث ندارد؛ ولی کثرت اســناد
مستقل ،نشان از شیوع حدیث در میان راویان است.

  تنس لها تاياور رد »ناما ثيدح« یجنسرابتعا

 .9الطبرانی ،سلیمان بن أحمد ،المعجم الکبیر.22/7 ،
َ
 .10الروذباری ،أحمد بن عطاء ،ثالثة مجالس من أمالی أبی عبداهلل الروذباری.34/1 ،
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حدی ــث ذک ــر ش ــده ،درمجم ــوع ای ــن روای ــت بی ــش از  22س ــند مس ــتقل دارد .درنتیج ــه
ف ــارغ از بررس ــی اس ــناد ،ای ــن حج ــم بیانگ ــر اعتم ــاد راوی ــان ب ــه ص ــدور ای ــن حدی ــث
اس ــت.

 _3متن حدیث
ب ــا توج ــه ب ــه گس ــترۀ روای ــی «حدی ــث ام ــان» ،نقله ــای گوناگون ــی از آن وج ــود دارد؛
ول ــی میت ــوان الف ــاظ مش ــترک ای ــن حدی ــث را گ ــردآوری نم ــود .وج ــود واژگان متفاوت ــی
ک ــه در برخ ــی نقله ــا دی ــده میش ــود ،نش ــان از واگوی ــی چندب ــارۀ ای ــن حدی ــث از زب ــان
رس ــولاهلل؟ص؟ دارد .در تم ــام ای ــن نقله ــا چن ــد عنص ــر اساس ــی وج ــود دارد« :نج ــوم»،
«امـــان»« ،اهـــل الســـماء»« ،اهلبیتـــی» و «اهـــل االرض»؛ امـــا در برخـــی نقلهـــا
مؤلفهه ــای دیگ ــری نی ــز وج ــود دارن ــد ک ــه بهنوع ــی توضی ــح و تبیی ــن هم ــان ش ــاکلۀ
اصلــی روایــت هســتند؛ تعابیــری همچــون «النجــوم یف الســماء امــان الهــل الســماء»،
َ
«النج ــوم أم ــان أله ــل الس ــماء ،إذا ذهب ــت النج ــوم ذه ــب أه ــل الس ــماء»« 2،النج ــوم
1
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أم ــان أله ــل الس ــماء ،ف ــإن طمس ــت النج ــوم أىت الس ــماء م ــا یوع ــدون»« 3،اهلبی ــی
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أمــان ألهــل األرض»« 4،اهلبیــی أمــان ألمــی مــن االختــاف ،فــإذا خالفهتــا قبیلــة مــن
الع ــرب اختلف ــوا فص ــاروا ح ــزب إبلی ــس»« 5،اهلبی ــی أم ــان أله ــل األرض ،ف ــإذا ذه ــب
 .1الرویانی ،محمد بن هارون ،مسند الرویانی258/2 ،؛ النیسابوری ،محمد بن عبداهلل ،المستدرک
علی الصحیحین162/3 ،؛ الطبرانی ،ســلیمان بــن أحمد ،المعجم الکبیر22/7 ،؛ با اختالف
اندکی در الفاظ.
 .2الش ــیبانی ،أحم ــد ب ــن حنب ــل ،فضائ ــل الصحاب ــة671/2 ،؛ النیس ــابوری ،محم ــد ب ــن عبــداهلل،
هم ــان486/2 ،؛ الدمش ــقی ،عب ــد الخال ــق ب ــن أس ــد ،کت ــاب المعج ــم404/1 ،؛ ب ــا اخت ــاف
اندک ــی در الف ــاظ.
 .3النیسابوری ،محمد بن عبداهلل ،همان.517/3 ،
َ
ُّ .4
الرویانــی ،محمــد بــن هــارون ،همــان258/2 ،؛ الروذبــاری ،أحمــد بــن عطــاء ،همــان34/1 ،؛
الطبرانی ،سلیمان بن أحمد ،همان22/7 ،؛ با اختالف اندکی در الفاظ.
 .5النیسابوری ،محمد بن عبداهلل ،همان.162/3 ،

اهلبی ــی أیت أم ــی م ــا یوع ــدون» 1و «کم ــا أن النج ــوم أم ــان أله ــل الس ــماء فوی ــل مل ــن

خذهل ــم وعانده ــم».

2

همانگونه که هویدا است ،تمام این روایات ،الفاظ مشترک و مترادفی دارند؛ بنابراین
میتــوان متــن مشــهور «حدیث امــان» را اینگونه اســتخراج نمــود« :النجــوم امان الهل

السماء و اهلبییت امان المیت» 3و این نقل بیشترین تعداد گزارش را در میان روایات به
خود اختصاص داده است.

 _4طرق نقل حدیث
باوجوداینکـه «حدیـث امـان» در منابـع اهـل سـنت روایـت شـده ،ولـی از جانـب برخـی
علمـای ایشـان ،تضعیـف شـده اسـت .ذهبی در موضوعـات المسـتدرک ،4هیثمی در
 .1الکدیمــی ،محمــد بــن یونس ،جزء فیه مــن حدیث أبی العبــاس البصری ،ح 43؛ ابوالحســین،
محمــد بــن علــی ،همــان ،ح 30؛ الشــیبانی ،أحمــد بــن حنبــل ،فضائــل الصحابــة671/2 ،؛
البغــدادی ،علــی بــن احمــد بن محمــد ،جزء فیه مــن حدیث أبی الحســن البغــدادی ،ح 33؛
النیســابوری ،محمد بن عبداهلل ،همان 486/2 ،و 517/3؛ الدمشــقی ،عبد الخالق بن أســد،
کتاب المعجم404/1 ،؛ با اختالف اندکی در الفاظ.

 .4ذهبــی ،شــمس الدیــن ،موضوعــات المســتدرک18 ،؛ همو ،المســتدرک علــی الصحیحین مع
تلعیقات الذهبی.182/3 ،

  تنس لها تاياور رد »ناما ثيدح« یجنسرابتعا

 .2الشجری الجرجانی ،یحیی بن الحسین ،ترتیب األمالی الخمیسیة.200/1 ،
َ
 .3الغفــاری الکوفــی ،أحمد بن حازم ،جزء فیه مســند عابس الغفــاری وجماعة من الصحابة47 ،؛
الفســوی ،یعقوب بن ســفیان ،المعرفة والتاریخ538/1 ،؛ الکدیمی ،محمد بن یونس ،جزء فیه
من حدیث أبی العباس البصری ،ح 43؛ ُّ
الرویانی ،محمد بن هارون ،مسند الرویانی258/2 ،؛
ابوالحســین ،محمد بن علی بن المهتدی باهلل ،مشــیخة ابی الحســین بن المهتدی باهلل ،ح 30
و ح 46؛ البغــدادی ،علــی بــن احمد بــن محمد ،جزء فیه مــن حدیث أبی الحســن البغدادی،
ح 33؛ الجرجانــی ،محمــد بــن ابراهیــم بــن جعفــر ،أمالــی الجرجانــی ،ح 73؛ األعرابی ،أحمد
َ
بــن محمــد بن زیاد ،معجــم ابن األعرابــی977/3 ،؛ الروذباری ،أحمد بن عطــاء ،ثالثة مجالس
مــن أمالــی أبــی عبداهلل الروذبــاری34/1 ،؛ ابن الصلــت و الفرضی ،أحمد بن محمــد و عبیداهلل
بــن محمــد ،همــان73 ،؛ الخطیــب البغــدادی ،أحمد بن علی بــن ثابت ،الســابق والالحق1 ،؛
الشــجری الجرجانی ،یحیی بن الحســین ،ترتیب األمالی الخمیســیة203/1 ،؛ الدمشــقی ،ابن
عساکر ،تاریخ مدینة دمشق.20/40 ،
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مجمـع الزوائـد 1،بوصیـری در اتحـاف الخیـرة المهـرة 2،ابـن حجـر در المطالـب العالیـة

3

و ألبانـی در سلسـلة االحادیـث الضعیفـة 4این روایت را تضعیـف کردهاند .قدیمیترین

منبعـی کـه بـه ضعیـف بـودن ایـن حدیـث تصریـح میکنـد ،أحادیـث مسـندة فـی
أبـواب القضـاء ابونعیـم اصفهانـی (د 430.هــ) 5و سـپس تذکـرة الحفـاظ ابـن قیسـرانی
(د 507.هــ) 6اسـت .جـای ایـن سـؤال باقـی اسـت که چگونـه حدیثی که پنـج قرن مورد
اسـتناد علمـای اهـل سـنت قـرار گرفتـه ،بهیکبـاره تضعیـف شـده و از دایـرۀ باورهـای
جامعـۀ اهـل سـنت کنـار نهاده شـده اسـت؟!
ما در بررســیهای خود دریافتیم که «حدیث امان» در روایات اهل ســنت از طریق پنج
راوی از پیامبر اکرم؟ص؟ گزارش شــده که عبارتاند از :علی بن ابیطالب؟ع؟ ،عبداهلل
بــن عبــاس ،ســلمة بن أکــوع أســلمی ،جابر بــن عبــداهلل أنصــاری و ُمنکدر بــن عبداهلل
قرشی.
گــزارش حضــرت علی؟ع؟ از طریق ســه راوی آورده شــده اســت :عبداهلل بــن عباس،

7
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امام حسین؟ع؟ 8و عنترة بن عبد الرحمن شیبانی.

9

ناقل روایت ابن عباس ،عطاء بن أبی رباح قرشی 10است.
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روایــت ســلمة بــن اکوع که بیشــترین تعــداد نقل در میــان روایات اهل ســنت را به خود
 .1هیثمی ،نورالدین ،مجمع الزوائد.174/9 ،
 .2بوصیری ،أحمد بن أبی بکر ،اتحاف الخیرة المهره.228/7 ،
 .3عسقالنی ،ابن حجر ،المطالب العالیة.386/18 ،
 .4ألبانی ،محمد ناصرالدین ،سلسله االحادیث الضعیفه و الموضوعه.234/10 ،
 .5اصفهانی ،ابونعیم ،أحادیث مسندة فی أبواب القضاء.4 ،
 .6مقدسی ،ابن قیسرانی ،تذکرة الحفاظ.433 ،
 .7الدمشقی ،عبدالخالق بن أسد ،کتاب المعجم.404/1 ،
 .8الشجری الجرجانی ،یحیی بن الحسین ،ترتیب األمالی الخمیسیة.200/1 ،
 .9الشیبانی ،أحمد بن حنبل ،فضائل الصحابة.671/2 ،
 .10النیسابوری ،محمد بن عبداهلل ،المستدرک علی الصحیحین.162/3 ،

اختصاص داده ،تنها از طریق فرزندش إلیاس 1حکایت شده است.
گــزارش جابــر را محمــد بــن منکــدر بــن عبداهلل 2نقــل نموده و همو کســی اســت که این
حدیث را از پدرش نیز گزارش کرده است.

3

 _5بررسی سند
پیشتــر بیــان شــد کــه بــر پایۀ قواعــد رجالــی اهل ســنت ،درصورتیکــه حدیثــی دارای
اســناد متعــددی باشــد کــه در میان آنهــا راویان ضعیــف نیز یافت شــود ،آن حدیث،
ضعیــف نخواهــد بــود و کثــرت طــرق ،جبرانکنندۀ ضعف اســناد هســتند .بــر همین
اساس میتوان پیش از بررسی اسناد ،به حجیت «حدیث امان» حکم کرد؛ چه اینکه
حتی در صورت ضعف همۀ اســناد آن ،کثرت طرق باعث تقویت این حدیث شــده و
نمیتوان به ضعیف بودن آن حکم نمود .در تأیید کارکرد این قاعده میتوان به حدیث
«اقتداء به شیخین» اشاره کرد که با دارا بودن اسناد کمتری نسبت به «حدیث امان» و
ضعیف بودن آنها ،تنها به دلیل کثرت طرق ،از ضعف ســندی چشمپوشــی شده 4و

 .2النیسابوری ،محمد بن عبداهلل ،المستدرک علی الصحیحین.486/2 ،
 .3همان.517/3 ،

َ
 .4صنعانی دربارۀ این حدیث مینویسد« :اقتدوا باللذین من بعدی ایب بکر و عمر؛ وله طرق فهیا مقال إال أنه
یقوی بعضها» .صنعانی ،محمد بن اسماعیل ،سبل السالم .345/1 ،همچنین دربارۀ حدیث دیگری

  تنس لها تاياور رد »ناما ثيدح« یجنسرابتعا

َ
 .1الغفــاری الکوفــی ،أحمــد بن حازم ،جزء فیه مســند عابس الغفاری وجماعة مــن الصحابة47 ،؛
الفســوی ،یعقوب بن ســفیان ،المعرفة والتاریخ538/1 ،؛ الکدیمی ،محمد بن یونس ،جزء فیه
من حدیث أبی العباس البصری ،ح 43؛ الرویانی ،محمد بن هارون ،مسند الرویانی 253/2 ،و
258؛ ابوالحســین ،محمد بن علی بن المهتدی باهلل ،مشــیخة ابی الحسین بن المهتدی باهلل،
ح  30و 46؛ البغدادی ،علی بن احمد بن محمد ،جزء فیه من حدیث أبی الحسن البغدادی،
ح 33؛ الجرجانــی ،محمــد بن ابراهیم بن جعفر ،أمالــی الجرجانی ،ح 73؛ األعرابی ،أحمد بن
محمــد بن زیــاد ،معجم ابن األعرابی977/3 ،؛ الطبرانی ،ســلیمان بن أحمد ،المعجم الکبیر،
َ
22/7؛ الروذبــاری ،أحمد بن عطــاء ،ثالثة مجالس من أمالی أبی عبداهلل الروذباری34/1 ،؛ ابن
الصلــت و الفرضــی ،أحمــد بن محمد و عبیداهلل بن محمد ،همــان73 ،؛ الخطیب البغدادی،
أحمــد بــن علی ،الســابق والالحــق303/1 ،؛ الشــجری الجرجانی ،یحیی بن الحســین ،همان،
203/1؛ الدمشقی ،ابن عساکر ،تاریخ مدینة دمشق.20/40 ،
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این حدیث بهعنوان یکی از فضائل شیخین برشمرده شده است.
برای رعایت اختصار ،تنها یکی از اســناد این حدیث را مورد ارزیابی قرار میدهیم .به
همین منظور به سراغ سندی میرویم که بیشترین نقل «حدیث امان» را در روایات اهل
سنت به خود اختصاص داده و توسط  14تن از علمای اهل سنت گزارش شده است.
راوی حدیــث ،ســلمة بــن اکوع اســت کــه آن را از پیامبر اکرم؟ص؟ نقل نمــوده و فرزندش
الیــاس از او و موســی بــن عبیــدة از الیــاس ایــن حدیــث را گــزارش کردهاند .رجــال این
گزارش در طبقات بعدی دارای انشــعابات زیادی شــده و درمجموع 10 ،سند مستقل،
این حدیث را از موسی بن عبیدة نقل کردهاند .با توجه به وجود اسناد گوناگون در این
طریق ،تنها یکی از این اسناد را از کتاب مسند الرویانی 1مورد ارزیابی قرار میدهیم:
«از عمــرو از أبوعامــر از موســی بــن عبیــدة از إلیــاس بــن ســلمة از ســلمة بــن اکــوع از
رسولاهلل؟ص؟»

2

_ سلمة بن اکوع (د 74.هـ) :صحابۀ پیامبر؟ص؟و از راویان صحیح بخاری و مسلم است.

3

160

_ إلیاس بن ســلمة أســلمی (د 119 .هـ) :او نیز از راویان بخاری و مســلم 4به شــمار رفته و
ثقه است.

5
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گفته است« :رواه الدارقطین وأخرجه أمحد والبزار من حدیث أیب الدرداء وابن ماجه من حدیث أیب هریرة و
ً
کلها ضعیفة لکن قد یقوی بعضها بعضا واهلل أعلم» .همان.107/3 ،

 .1مؤلف کتاب ،محمد بن هارون أبو بکر رویانی (د 307 .هـ) ،امام ،حافظ وثقه است .ر.ک :ذهبی،
شمس الدین ،سیر اعالم النبالء.507/14 ،
ُّ .2
الرویانی ،محمد بن هارون ،مسند الرویانی.253/2 ،
 .3ابن منده ،معرفه الصحابه653/1 ،؛ اصفهانی ،ابونعیم ،معرفة الصحابة1339/3 ،؛ عسقالنی،
ابن حجر ،االصابه.127/3 ،
 .4بــر اســاس قاعــدۀ رجالی ،عدالــت راویانی که بخاری و مســلم روایتی را از آنها نقل کرده باشــند،
محرز است« :و قرر ابن دقیق العید ذلک بأن من اتفق الشیخان عیل التخریج هلم ثبتت عدالهتم
باالتفاق بطریق االستلزام؛ التفاق العلماء عیل تصحیح ما أخرجاه ،ومن الزمه عدالة رواته إیل أن
ن ّ
العلة القادحة بأن تکون ّ
مفسرة وال تقبل» .عسقالنی ،ابن حجر ،فتح الباری.382/ ،13 ،
تتبی
 .5ذهبی ،شمس الدین ،همان.244/5 ،

_ موســی بــن عبیــدة بــن نشــیط (د 152 .هــ) :دربــارۀ موســی بــن عبیــدة در بیــن رجالیــان
اختالفاتــی وجــود دارد .ابــن عــدی وی را از موالیــان عمــر بــن خطــاب قلمــداد کــرده اســت؛
ٌ
عجل ــی و وکی ــع ب ــن ج ــرح ،وی را ثق ــه 1دانس ــته و اب ــن س ــعد او را «ثق ــة کثیرالحدی ــث»
معرف ــی نم ــوده اس ــت؛ 2ب ــزار او را «خی ــار الن ــاس» و از ّ
عب ــاد میدان ــد؛ 3یعق ــوب ب ــن ش ــیبه
ٌ
او را «ص ــدوق ضعی ــف الحدی ــث» خط ــاب میکن ــد؛ 4برخ ــی او را «منک ــر الحدی ــث»
ّ
معرفـــی نمودهانـــد؛ 5یحیـــی بـــن معیـــن قائـــل اســـت کـــه موســـی بـــن عبیـــدة کـــذاب
نیســت؛ ولــی روایــات منکــری را از عبــداهلل بــن دینــار نقــل کــرده اســت؛ و ابــو داوود ،دیگــر
روایات ــش را «مس ــتوی» 6میدان ــد 7.آگاه ــی از نتیج ــۀ نهای ــی پیرام ــون موس ــی ب ــن عبی ــدة
نیــاز بــه تحلیــل و بررســی مبســوطی دارد کــه آن را بــه پایــان ایــن بخــش واگــذار میکنیــم.
_ ابوعامــر قــران بــن تمام (د 181 .هـ) :ابن معین و ابوحاتــم و دارقطنی و احمد بن حنبل
او را توثیق کردهاند.

8

ّ
_ عمرو بن علی بن بحر ابوحفص فالس (د 249 .هـ) :نسایی او را ثقه و حافظ و صاحب
حدیــث معرفی میکند 9و ابوحاتم او را صدوق میداند.

10

درنتیجــه تمام رجال این ســند ثقه هســتند و تنها دربارۀ موســی بن عبیــدة اختالفاتی

 .1بکجری ،مغلطای بن قلیج ،اکمال تهذیب الکمال.28/12 ،
 .2ابن سعد ،محمد بن سعد ،الطبقات الکبری.407/1 ،
 .3بزار ،احمد بن عمرو ،البحر الزخار.255/9 ،
 .4مزی ،یوسف بن الزکی ،تهذیب الکمال.104/29 ،
 .5همان.
مخ
 .6مستوی در مقابل مضطرب است؛ در تعریف مضطرب گفته شده« :هو ما روی عیل أوجه تلفة
متساویة یف القوة» .ر.ک :طحان ،محمود احمد ،معجم المصطلحات الحدیثیة.42 ،

 .7دمشقی ،ابن کثیر ،التکمیل فی الجرح والتعدیل.259/1 ،
 .8مزی ،یوسف بن الزکی ،همان.559/23 ،
 .9النسائی ،أحمد بن شعیب ،مشیخة النسائی.60 ،
 .10ذهبی ،شمس الدین ،همان.470/11 ،
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وجود دارد.

161

مهمترین اشکالی که به موسی بن عبیدة وارد کردهاند« ،منکر الحدیث» بودن او
است .تعریفهای گوناگونی از «منکر الحدیث» وجود دارد؛ ولی ابن حجر بر این باور
است که «منکر الحدیث» در دیدگاه بیشتر اهل حدیث به معنای «ما انفرد به املستور،
أو املوصوف بسوء احلفظ ،أو املضعف یف بعض مشایخ ه دون بعض ،ئ
بش ال متابع له
وال شاهد» است 1.این در حالی است که موسی بن عبیدة ،مستور 2نیست؛ زیرا دربارۀ
او توثیقاتی وارد شده و ثقات معتبری از او روایت کردهاند .بهعالوه اینکه شاید برخی
مشایخ او ضعیف باشند ،ولی در این سند ،شیخ او ثقه است .این سند ،تنها متابع

3

ندارد که وجود شواهدی 4از چهار تن از صحابه ،میتواند جبرانکنندۀ این إفراد

5

باشد .افزون بر آنکه این حدیث از طریق ثقات نقل شده و با حدیث دیگری از راویان
ثقه ،مخالفتی ندارد؛ 6بنابراین متابع نداشتن ،خدشهای به حدیث وارد نمیکند؛ زیرا در
 .1عسقالنی ،ابن حجر ،النکت علی کتاب ابن الصالح.675/2 ،
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 .2مراد از راوی مستور کسی است که نام او مشخص باشد ولی توثیق و تضعیفی دربارۀ او وجود نداشته
ً
باشــد؛ بــه چنین فردی اصطالحــا «مجهول الوصف» میگوینــد که در برابر آن «مجهــول العین» قرار
ً
دارد .دو دیدگاه دربارۀ روایات راوی مستور وجود دارد :برخی روایات راوی مستور را مطلقا میپذیرند
(ســخاوی ،ابــن جــزری ،الغایة فی شــرح الهدایة فــی علم الروایة127 ،؛ زرکشــی ،محمــد بن جمال
الدیــن ،النکــت علــی مقدمة ابــن الصــاح .)319/1 ،ولی عدهای قبــول روایات مســتور را متوقف
بــر روایــت حداقــل دو راوی ثقــه از او میدانند (منــاوی ،محمد بن تــاج العارفیــن ،الیواقیت والدرر،
 )147/2و می گویند کمترین دلیل رفع جهالت حال راوی ،روایت دو راوی مشهور از او است( .ابن
الصالح ،عثمان بن عبد الرحمن ،مقدمه ابن الصالح.)61/1 ،
ً
 .3متابع را چنین تعریف کردهاند« :هو احلدیث الذی یشــارک فیه رواته رواة احلدیث الفرد ،لفظا ومعین،
أو معین فقط ،مع االحتاد یف الصحایب» .طحان ،محمود احمد ،معجم المصطلحات الحدیثیة.11 ،
ً
 .4شــاهد را چنیــن تعریــف کردهانــد« :هو احلدیث الذی یشــارک فیه رواته رواة احلدیــث الفرد ،لفظا
ومعین ،أو معین فقط ،مع االختالف یف الصحایب» .همان.25 ،

 .5رجالیان گفتهاند اگر روایتی متابعات نداشــته باشــد ،شــاذ یا منکر میشود .تعریف إفراد اینگونه
اســت« :هو ما تفرد به راویة بأی وجه من وجوه التفرد وهو قســمان :أ_ الفرد املطلق :وهو ما ینفرد
ً
به واحد عن کل أحد .ب_ الفرد النسیب :هو ما یقع فیه التفرد بالنسبة إیل جهة خاصة ،أیا کانت
الهة» .همان.9 ،
تلک ج
 .6در تعییــن محــدودۀ منکــر ،آن را بــر دو قســم دانســتهاند _1« :وهــو املنفرد املخالف ملــا رواه الثقات.

منابع معتبر اهل سنت ،برخی روایاتی متابعی نداشته و منفردند ،باز پذیرفتهشدهاند.

1

همچنین میتوان گفت روایت افرادی مانند شعبة بن حجاج (از متشددین) و سفیان
ثوری (از معتدلین) 2،خود گواهی محکم بر اعتبار موسی بن عبیدة است .درنتیجه
میتوان گفت موسی بن عبیدة تنها به دلیل نقل روایاتی که مخالف باورهای علمای
اهل سنت بوده« ،منکر الحدیث» نامیده شده و روایات او را کنار گذاشتهاند!

3

ما نفی نمیکنیم که موسی بن عبیده روایات منکری را از برخی ضعفا نقل نموده است،
ولی او «حدیث امان» را از ثقات نقل کرده و وجود شواهد فراوانی در تأیید این حدیث،
منکر بودن آن را ناپذیرفتنی و صدورش از پیامبر اکرم؟ص؟ را قطعی میکند .در تأیید این
سخن میتوان به نقل بخاری از راویانی اشاره کرد که با عبارت «منکر الحدیث» وصف
 _2هــو الفــرد الــذی لیــس یف راویه من الثقــة واإلتقان ما حیتمل معــه تفــرده» .ر.ک :ابن الصالح،
عثمان بن عبدالرحمن ،همان.46 ،

 .2مزی ،یوسف بن الزکی ،تهذیب الکمال.107/29 ،

 .3در منابــع اهــل ســنت روایــات زیــادی از موســی بــن عبیــده وجــود دارد؛ ماننــد« :إن بــی إســرائیل
ـ� وسـ ن
افترقــت عــی اثنتـ ن
ـبعی ملــة وإن أمــی ســتفترق عــی مثلهــا ،کلهــا یف النــار إال واحــدة ،وهــی
الماع ــة» .العکب ــری ،اب ــن بط ــه ،اإلبان ــة الکب ــری 370/1 ،و «إهن ــا س ــتکون فتن ــة ف ــإن أدرک ــت
ج
ش ــیئا مهن ــا ف ــأت بس ــیفک ع ــرض احل ــرة فاضرهب ــا ب ــه مث احل ــق بالرب ــذة وک ــن رب َم ِعی ــزة ح ــی
تقتل ــک ی ــد خاطئ ــة أو میت ــة قاضی ــة» .هم ــان 577/2 ،و «لیظه ــرن الدی ــن ح ــی جی ــاوز البح ــر،
وح ــی تخ ــاض البح ــار بالخ ی ــل یف س ــبیلاهلل ،مث ی ــأیت ق ــوم یق ــرؤون الق ــرآن ،یقول ــون‹ :م ــن أق ــرأ
من ــا؟ م ــن أعل ــم من ــا؟› مث التف ــت رس ــولاهلل ،فق ــال‹ :ه ــل یف أولئ ــک م ــن خی ــر› ،قال ــوا‹ :ال›،
ق ــال‹ :أولئ ــک م ــن ه ــذه األم ــة ،أولئ ــک وق ــود الن ــار »›.ب ــزار ،أحم ــد ب ــن عم ــرو ،البح ــر الزخ ــار،
151/4؛ و «ع ــن أیب ذر ،ق ــال :ق ــال یل رس ــولاهلل‹ :س ــیصیبک بع ــدی ب ــاء› قل ــت‹ :یفاهلل؟›
ق ــال‹ :یفاهلل› قل ــت‹ :مرحب ــا بأمــراهلل› ،فق ــال‹ :ی ــا أب ــا ذر! امس ــع وأط ــع› وأحس ــبه ،ق ــال‹ :ول ــو
لعب ــد أس ــود›» .هم ــان.264/9 ،
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 .1برای نمونه میتوان به روایتی در صحیح مسلم اشاره کرد که بر منفرد بودن آن تصریحشده است:
«أیب زکیــر حیــی بــن حممــد بن قیس عن هشــام بن عروة عــن أبیه عن عائشــة ریضاهلل عهنا :أن
رســولاهلل (صیلاهلل علیه و ســلم) قال :کلوا البلح بالتمر فإن الشــیطان إذا رأی ذلک غاظه ویقول
الدید بالخ لق .تفرد به أبو زکیر وهو شــیخ صالح أخرج عنه (مســلم) یف
عاش بن آدم حیت أکل ج
کتابه غیر أنه مل یبلغ مبلغ من حیتمل تفرده واهلل أعلم» .همان.

شدهاند 1،ولی به دلیل وجود شواهد ،بخاری به آنها اعتماد کرده و روایاتشان را نقل
نموده است .درنهایت میتوان گفت حدیث موسی بن عبیدة به دلیل اختالفات زیادی
که دربارۀ شخصیتش وجود دارد ،یا «مختلف فیه» است و یا به دلیل تقویت شدن آن با
ٌ
«حسن لغیره» خواهد بود.
اسناد گوناگون،
اکنــون بایــد از افــرادی ماننــد ذهبــی و ابــن حجــر و ألبانــی پرســید کــه بــا چــه دلیلی به
تضعیف موســی بن عبیدة در «حدیث امان» حکم کردهاند درحالیکه  10تن از ثقات
و راویان بخاری و مســلم ،این روایت را از او آوردهاند؟! آیا اینان که دســتکم  500ســال
فاصلۀ زمانی با او دارند ،بهتر او را شناختهاند ،یا افرادی که بخاری و مسلم بر وثاقت و
عدم کذب آنان تصریح کرده و شاگرد او بودهاند؟!
راویان موســی بن عبیدة در این حدیث به ترتیب ســال وفات عبارتاند از _1 :ســفیان
ثــوری( 2د 161 .هـــ ،ثقــه حافــظ ،راوی بخــاری و مســلم)؛  _2ابوعامــر قــران بــن تمــام

3

(د 181 .هـ ،ثقه)؛  _3عیسی بن یونس( 4د 187 .هـ ،ثقه مأمون ،راوی بخاری و مسلم)؛
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 _4ســعید بــن یحیــی لخمــی( 5د 199 .هـــ ،ثقه ،راوی بخــاری)؛  _5أســباط بن محمد
قرشــی( 6د 200 .هـ ،ثقه ،راوی مســلم)؛  _6محمد بن ِز ْب ِرقان( 7د 200 .هـ ،صدوق حسن
الحدیــث ،راوی بخــاری و مســلم)؛  _7ابوعاصم ضحاک بن مخلــد نبیل( 8د 212 .هـ،
 .1برای نمونه ذهبی بیان میکند« :خالد بن مخ لد القطواین من شیوخ البخاری .صدوق إن شاءاهلل.
قال أمحد بن حنبل :له أحادیث مناکیر .وقال ابن ســعد :منکر احلدیث» .ذهبی ،شــمس الدین،
المغنی فی الضعفاء.206/1 ،
 .2الطبرانی ،سلیمان بن أحمد ،المعجم الکبیر.22/7 ،
ُّ .3
الرویانی ،محمد بن هارون ،مسند الرویانی.253/2 ،
َ
 .4الروذباری ،أحمد بن عطاء ،ثالثة مجالس من أمالی أبی عبداهلل الروذباری.34/1 ،
 .5الدمشقی ،ابن عساکر ،تاریخ مدینة دمشق.20/40 ،
 .6األعرابی ،أحمد بن محمد بن زیاد ،معجم ابن األعرابی.977/3 ،
ُّ .7
الرویانی ،محمد بن هارون ،همان.258/2 ،
 .8الکدیمی ،محمد بن یونس ،جزء فیه من حدیث أبی العباس البصری ،ح 43؛ محمد بن علی

ثقه ثبت ،راوی بخاری و مسلم)؛  _8عبداهلل بن داوود( 1د 213 .هـ ،ثقه ،راوی بخاری)؛
 _9مکــی بــن إبراهیــم( 2د 214 .هـ ،ثقه و ثبــت ،راوی بخاری و مســلم)؛  _10عبیداهلل بن
موسی( 3د 219 .هـ ،ثقه یتشیع ،راوی بخاری و مسلم).

4

ه ــر ی ــک از ای ــن راوی ــان ،خ ــود در س ــندهای دیگ ــری واقعان ــد؛ ازایــنرو مجم ــوع طری ــق
موســی بــن عبیــدة دارای  16ســند مســتقل تــا قــرن ششــم هجــری اســت کــه در صــورت
ثقــه دانســتن موســی بــن عبیــدة ،هشــت ســند صحیــح 5،چهــار ســند حســن 6و چهــار
ســند ضعیــف 7خواهــد بــود.
بــن المهتــدی بــاهلل ،مشــیخة ابی الحســن بن المهتــدی بــاهلل ،ح  30و 46؛ البغــدادی ،علی بن
احمــد بــن محمد ،جزء فیه مــن حدیث أبی الحســن البغدادی ،ح 33؛ الخطیــب البغدادی،
أحمد بن علی بن ثابت ،موضح أوهام الجمع والتفریق463/2 ،؛ الشــجری الجرجانی ،یحیی
بن الحسین ،ترتیب األمالی الخمیسیة.203/1 ،
 .1الرویانی ،محمد بن هارون ،همان.
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 .2ابــن الصلــت و الفرضــی ،أحمــد بن محمــد ،فوائد منتقاة من روایة الشــیخین ابــن الصلت و أبی
مسلم الفرضی.73 ،
َ
 .3الغفــاری الکوفــی ،أحمــد بــن حــازم ،الجــزء فیه مســند عابــس الغفــاری وجماعة مــن الصحابة
رض ـیاهلل عنهــم47 ،؛ الفســوی ،یعقــوب بــن ســفیان ،المعرفــة والتاریــخ538/1 ،؛ الجرجانی،
محمــد بــن ابراهیم بن جعفــر ،أمالی الجرجانــی ،ح 73؛ الخطیب البغــدادی ،أحمد بن علی،
السابق والالحق.303/1 ،
 .4آمار و احکام مربوط به راویان ،برگرفته از نرم افزار تخصصی _ حدیثی جوامع الکلم است.
 _1 .5الفس ــوی ،یعق ــوب ب ــن س ــفیان ،هم ــان 2 .538/1 ،و  3و ُّ _4
الرویان ــی ،محم ــد ب ــن ه ــارون،
هم ــان 253/2 ،و  _5 .258البغ ــدادی ،عل ــی بـــن احمـــد بـــن محمـــد ،همـــان ،ح .33
َ
 _6األعراب ــی ،أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــن زی ــاد ،هم ــان _7 .977/3 ،الروذب ــاری ،أحم ــد ب ــن عط ــاء،
هم ــان _8 .34/1 ،الخطی ــب البغ ــدادی ،أحم ــد ب ــن عل ــی ،هم ــان.303/1 ،
 1 .6و  _2الکدیمــی ،محمــد بــن یونــس ،همــان ،ح  43و ح  _3 .46الطبرانــی ،ســلیمان بن أحمد،
المعجــم الکبیــر _4 .22/7 ،الخطیــب البغــدادی ،أحمــد بــن علــی ،موضــح أوهــام الجمــع
والتفریق.463/2 ،
 _1 .7البغدادی ،علی بن احمد بن محمد ،همان ،ح  _2 .33الشجری الجرجانی ،یحیی بن الحسین،
ترتیب األمالی الخمیســیة _3 .203/1 ،الجرجانی ،محمد بن ابراهیم ،أمالی الجرجانی ،ح _4 .73
الدمشقی ،ابن عساکر ،تاریخ مدینة دمشق.20/40 ،

تمام بررســیهای صورت گرفته تنها دربارۀ یک ســند است که البته غرض ما را برآورده
کرده و حجیت و صدور این کالم از رسولاهلل؟ص؟ را به اثبات میرساند؛ و همانگونه که
گفتیم ،به دلیل پرهیز از طوالنی شــدن کالم ،از بررســی سایر اسناد صرفنظر میکنیم.
ولی جا دارد سایر اسناد نیز بابررسیهای علمی مورد ارزیابی قرار گیرند.

 _6پیام حدیث
رســول خــدا؟ص؟ در ایــن حدیث ،بهطور عام و بــدون هیچ قید و شــرطی ،اهلبیت؟مهع؟ را
ســتارگان هدایت و مایۀ امنیت امت از گمراهی و تفرقه و نابودی دانســتهاند؛ بنابراین آثار
وجودی اهلبیت؟مهع؟ برای امت ،همانند آثار وجودی ستارگان برای ساکنان زمین است.
ِ

الزمۀ این معنی آن است که همانگونه که ستارگان تا جهان باقی است ،باقیاند و مایۀ
امان ساکنان زمین ،همانسان باید پیوسته فردی از اهلبیت؟مهع؟ در میان امت وجود
داشــته باشــد که به او تمســک جویند و از او پیــروی کنند تا از درافتــادن در دام گمراهی
و تفرقــه در امان باشــند .ایــن مطلب را از عبارت «اهلبییت امــان المیت من االختالف»
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بهوضــوح میتــوان برداشــت کــرد .همچنیــن میتــوان گفــت از آنجاکه ســتارگان ،امان
اهل آســماناند و با نبودشــان ،اهل آســمان نیز نخواهند بود ،به همین ســان از آنجاکه
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اهلبیت؟مهع؟ امان اهل زمیناند ،با نبودشان ،اهل زمین نیز نخواهند بود.
همانگونه که ســتارگان ،مایۀ امان اهل آســماناند در اصل وجود _ بهگونهای که هرگاه
ستارگان بروند ،اهل آسمان نابود خواهند شد _  ،اهلبیت نیز چنیناند؛ یعنی تا آنان
هســتندّ ،امــت اســامی نیــز هســتند و هــرگاه آنان برونــد و کســی از آنان در جهــان باقی
َ
نماند ،روزگار ّامت اســامی نیز پایان خواهد یافت.

نکتۀ مهم دیگری که از این حدیث فهمیده میشــود ،آن اســت که ایمن ساختن امت
از گمراهــی و تفرقــه توســط اهلبیــت؟مهع؟ ،جز با برخورداری ایشــان از علــم و عصمت،
ممکن نیست؛ چراکه اگر اعمال آنها در جهت هدایت و حفظ وحدت امت ،عالمانه
و معصومانه نباشد ،نهتنها به هدایت و اتحاد امت نمیانجامد ،بلکه باب اختالف و

گمراهی را به روی آنان خواهد گشــود؛ و یا دســتکم ،به هنگام ارتکاب گناه ،نمیتوان
ایشان را مایۀ امان امت خواند.
با توجه به این توضیحات ،میتوان نکات زیر را دربارۀ این حدیث برشمرد:
 _۱بقای ّامت ،وابسته به بقای اهلبیت پیامبر؟ص؟ است.
 _۲تا پایان عمر جهان ،همواره یکی از اهلبیت پیامبر؟ص؟ ،در میان مردم خواهد بود.
 _۳اهلبیت؟مهع؟ که از ســوی رســول خدا؟ص؟ بیهیچ قید و شــرطی مایۀ بقای ّامت و
امان مردم خواندهشدهاند ،بیتردید باید عالم و معصوم باشند؛ زیرا جاهل و گناهکار،
نتوانند امان امت باشند.

« _7اهلبیت» کیاناند؟
پرواضــح اســت کــه مقصــود از اهلبیــت در «حدیث امان» ،شــامل قبیله و بســتگان و
همســر و فرزندان شــخص نمیشــود؛ بلکه مقصود ،اصطالحی اســت که قرآن کریم آن
َّ
ُ َّ ْ
را در آیــۀ تطهیــر ،دربــارۀ اهلبیت پیامبــر؟ص؟ بهکاربــرده اســتِ :إ<� ن�ما يُ�ر ي�د الل ُه ِل يُ��ذ ِه َب�
َ ْن ُ ُ ّ ْ َ أَ ْ َ ْ َ ْ ت َ ُ َ ّ َ ُ ْ َت ْ ً
ه�را > (جز این نیست که خداوند میخواهد از
الر�ج 
ع�ك 
س �هل ال ب� ي� ِ� و ي�ط ِهركم �ط ي
م ِ
1

بــا توجــه به شــأن نزول آیــه و احادیــث متعــدد در منابع اهل ســنت مــراد از «اهلبیت»
حضــرت امیــر؟مهع؟ ،فاطمــۀ زهــرا؟اهع؟ و  11امــام معصــوم؟مهع؟ از نســل ایشــان هســتند.
اهلبیــت همانهــا هســتند که دوســتی آنان بهعنــوان پاداش رســالت نبــی اکرم؟ص؟،
بــر همــۀ مســلمانان واجب بوده 2و رســول خــدا؟ص؟ در حدیــث متواتر ثقلین ،ایشــان را
همتــای کتــاب خــدا بــه شــمار آورده اســت و در حدیث ســفینه ،آنان را به کشــتی نوح
تشبیه کرده که تنها راه نجات ،سوار شدن بر کشتی هدایتشان است.

3

 .1احزاب.33/
قُ ْ َ َأ ْ َأ ُ ُ ْ َ َ ْ َأ ْ ً َّ ْ َ َ َّ َة ف ْ ُ
َ
ْ
ق
� < .2ل لا �س�لكم عل ي� ِه ��ج را ِإ�لا المود� ِ� ي� ال�ر ب�ى> (شوری.)۲۳/
َّ
ُ
َ
سفینة نوح من رکهبا جنا و من تخ لف عهنا غ ِرق» ر.ک :حاکم نیشابوری،
أهل بییت فیکم مثل
ِ
« .3مثل ِ

  تنس لها تاياور رد »ناما ثيدح« یجنسرابتعا

شما اهلبیت هر پلیدی را بزداید و شما را به شایستگی پاک گرداند).
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َ
ّام سلمه که یکی از همسران شایستۀ رسول خدا است ،میگوید:
آیۀ تطهیر در خانۀ من نازل شــده اســت .وقتی آیه نازل شــد ،از رسول خدا
خواســتم تــا اجازه دهــد به جمع اصحاب کســا [=پیامبر ،علــی ،فاطمه،
حســن و حســین؟مهع؟] بپیونــدم و از ایــن فیــض بــزرگ ،بهرهمند شــوم؛ ّاما
رســول خدا نپذیرفت و با لحنی عطوفت آمیز ،پاســخ داد« :رحمت خدا
بــر تــو باد! تو همواره درراه خیر و صالح بودهای و چه قدر من از تو راضیام!
ولی این [منقبت] ،ویژۀ من و ایشان است».

1

همچنیــن ،ابــن ّ
عبــاس و دیگــران روایــت کردهانــد که رســول خــدا؟ص؟ پس از نــزول آیۀ
ّ ُ
2
در خانه
تطهیــر ،بــه مــدت نه مــاه و روزی پنج مرتبه ،هنگام فرارســیدن وقت نماز ،بــه ِ
علی بن ابیطالب؟ع؟ میآمد و میفرمود:
الســام علیکــم و رحم ـةاهلل و برکاتــه أهـ َـل البیــت ّإنمــا یریــد ُ
اهلل لیذهــب
َ
ً
َ
ّ
3
الصــاةَ ،
َ
رحمکــماهلل!
یطهرکــم تطهیــرا.
عنکــم الرجــس أهــل البیــت و ِ
168

بدینســان ،رســول خدا ،مصداق اهلبیت را برای مســلمانان ،بهخوبی روشــن نمود و
همین مســئله موجب شــده که جز معدود افرادی که نظرشــان ارزشــی ندارد ،کســی در
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اختصاص این آیه به پنجتن ،تردید نکند.
بایــد گفــت اطــاق واژۀ اهلبیــت در آیــۀ تطهیــر بــر پنجتن ،از بــاب تطبیق بــر اهلبیت
موجــود بوده اســت ،نه انحصار در آنها؛ ازاینرو ایــن واژه ،همۀ امامان دوازدهگانه را در
برمیگیرد .این مطلب ،از روایاتی که در ّ
معرفی اهلبیت نقل شــده ،بهخوبی اســتفاده
المستدرک علی الصحیحین۳۴۳/۲ ،؛ خطیب بغدادی ،ابوبکر احمد بن علی ،تاریخ بغداد،
ُ
۹۱/۱۲؛ ابونعیم اصفهانی ،حلیة االولیاء۳۰۶/۴ ،؛ هیثمی ،نور الدین ،مجمع الزوائد۲۶۵/۹ ،؛
سیوطی ،جالل الدینّ ،
الدر المنثور.۴۳۴/۴ ،
 .1طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ الطبری۲۹۷ _ ۲۹۶/۱۰ ،؛ سیوطی ،جالل الدین ،همان.۱۹۸/۵ ،
 .2دراینباره ،نقلهای دیگری نیز وجود دارد.
 .3سیوطی ،جاللالدین ،همان.۱۹۹/۵ ،

میشود .بهعنوانمثال ،طبق برخی روایات ،پیامبر اکرم در شب ازدواج حضرت علی
و فاطمۀ زهرا؟امهع؟ آیۀ تطهیر را تالوت کرد و پس از ازدواج آنان ،تا چهل روز ،پیوســته به
در خانۀ آنها میآمد و میفرمود:
ِ
َ
الســام علیکم أهل البیــت و رحمةاهلل و برکاته .الصــاة رحمکماهلل! انما
ً
ّ
َ
یطهرکم تطهیــرا .أنا حرب
یری ـداهلل لیذهب عنکــم الرجس أهل البیــت و ِ
1
لمن حاربتم ،أنا سلم لمن سالمتم.
روش ــن اس ــت ک ــه در آن زم ــان ،غی ــر از فاطم ــۀ زه ــرا و امیرالمؤمنی ــن؟امهع؟ ،ف ــرد دیگ ــری از
اهلبی ــت وج ــود نداش ــت؛ و بااینح ــال ،رس ــول خ ــدا؟ص؟ ،آن دو را ب ــا واژۀ «اهلبی ــت»
ن ــدا م ـیداد.
افــزون بــر ایــن ،شــیعه و سـ ّـنی پذیرفتهانــد کــه امــام مهــدی؟جع؟ کــه در آخـ ْـر زمــان قیــام
خواهــد کــرد و بــا برچیــدن بســاط ظلــم و ســتم ،حکومتــی جهانــی بــر اســاس عــدل و داد
برپــا خواهــد ســاخت ،از اهلبیــت رســول خــدا اســت .امــام علــی؟ع؟ از رســول خــدا؟ص؟
نقــل میکننــد کــه آن حضــرت فرمــود« :المهــدی ّمنــا أهــل البیــت» 2.در ایــن حدیــث و
نظایــر آن 3،رســول خــدا؟ص؟ ،مهــدی؟جع؟ را از اهلبیــت خــود بــه شــمار آورده اســت؛
ســال ،زمــان باقــی مانــده بــود.
 .1هیثمی ،نورالدین ،مجمع الزوائد۲۶۷/۹ ،؛ سیوطی ،جاللالدین ،همان.۶۰۶/۶ ،
 .2ابــن ماجــۀ قزوینــی ،محمد بن یزید ،ســنن ابن ماجــه ،کتاب الفتن ،بــاب ۳۴؛ احمد بن حنبل،
مسند احمد۸۴/۱ ،؛ حاکم نیشابوری ،المستدرک علی الصحیحین.۵۵۷/۴ ،
 .3ابوســعید ُخــدری نیز از رســول خــدا نقل میکند که فرمــود« :املهدی ّمن» ر.ک :ابوداود ،ســلیمان
بــن اشــعث ،ســنن أبــی داوود ،کتاب المهدی .از ّام ســلمه نیز نقل شــده که رســول خــدا فرمود:
«املهــدی ِمــن عتریتِ ،مــن ُولد فاطمة» ر.ک :ابن ماجه قزوینی ،محمد بن یزید ،ســنن ابن ماجه،
کتاب الفتن ،باب ۳۴؛ ابوداود ،سلیمان بن اشعث ،سنن ابی داود ،کتاب المهدی ،ح ۴۲۸۴؛
ســیوطی ،جالل الدین ،الـ ّ
ـدر المنثور ۵۸/۶؛ همو ،الحاوی للفتــاوی .۲۲۴/۲ ،امام علی؟ع؟ از
ّ ٌ َ
ً
أهل بییت
رســول خدا؟ص؟ نقل می
کند که فرمود« :لو مل ِ
یبق من الدهر إال یوم ،لبعثاهلل رجال ِمن ِ
ً
ً
میألها عدال کما ُملئت جورا» .ابوداود ،سلیمان بن اشعث ،همان ،ح .۴۲۸۳
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حــال آنکــه مهــدی؟جع؟ در آن زمــان وجــود نداشــت و تــا زمــان والدت وی ،حــدود 250
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نتیجهگیری

بــدون شــک یکــی از مهمتریــن ســفارشهای پیامبــر؟ص؟ دربــارۀ اهلبیــت؟مهع؟ را باید
در «حدیــث امــان» جســتجو کــرد .رســول خــدا؟ص؟ بــا تشــبیه جایــگاه اهلبیــت؟مهع؟
بــه ســتارههای آســمان ،امنیــت بخش بــودن اهلبیت؟مهع؟ بــرای اهل زمین را گوشــزد
فرمودهاند« .حدیث امان» که مشــهورترین نقل آن عبارت «النجوم امان ألهل السماء و
اهلبییت امان ألمیت» است ،از طریق پنج راوی از نبی مکرم اسالم؟ص؟ روایت شده و تا
قرن ششم توسط  17تن از اندیشمندان اهل سنت گزارش شده است.
قدیمیترین منبعی که به ضعیف بودن این حدیث تصریح کرده ،متعلق به قرن پنجم
است و پسازآن افراد دیگری مانند ذهبی و ابن حجر و ألبانی بانگ ضعیف بودن این
حدیث را سر دادهاند .پس از بررسیهای صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که بر پایۀ
قواعد رجالی اهل ســنت ،برخی اشــکاالت مبنی بر ضعیف بودن تعدادی راویان این
حدیــث ،صحیح نیســت .حتی اگر ضعف راویان اســناد را نیــز بپذیریم ،کثرت طرق،
170

جبرانکننــدۀ ضعــف اســناد خواهنــد بــود؛ بنابراین نمیتــوان این حدیــث را ضعیف
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باید گفت صدور این کالم از رسولاهلل؟ص؟ قطعی است.
بــرای کامــل شــدن این بحث الزم اســت پیرامون حدیــث دیگری کــه در آن ،اصحاب
پیامبر؟ص؟ به ســتارگان آسمان تشبیه شــده و پیروی از آنان ،مایۀ هدایت دانسته شده
اســت« :اصحایب کالنجوم باهیم اقتدیمت اهتدیمت» پژوهش مســتقلی صورت پذیرد و در
صورت حجیت هر دو ،وجه جمعی میان آنها پیدا شود.

فهرست منابع

قرآن مجید

اآلمــدی ،أبــو الحســن علــی بن أبــی علــی الثعلبــی (المتوفــی 631 :ه ــ) ،اإلحکام فــی أصول
األحکام ،بیروت ،المکتب اإلسالمی ،بی تا.
ألبانــی ،محمــد ناصرالدین (د 1420 .هـ) ،احکام الجنائز ،المکتب اإلســامی ،الرابعة1406 ،
هـ _  1986م.
__________ ،إرواء الغلیــل فــی تخریــج أحادیــث منــار الســبیل ،بیروت ،المکتب اإلســامی،
الثانیة  1405هـ _  1985م.
__________ ،سلســلة االحادیث الضعیفة و الموضوعة و اثرها الســیء فی االمة ،الریاض ،دار
المعارف ،األولی 1412 ،هـ  1992 /م.
ابن حبان ،محمد بن حبان (د 354 .هـ) ،الثقات ،بیروت ،دار الفکر ،األولی 1975 _ 1395 ،م.
ابــن ســعد ،محمــد بن ســعد بــن منیــع (المتوفــی 230 :ه ــ) ،الطبقات الکبــری ،بیــروت ،دار
الکتب العلمیة ،األولی 1410 ،هـ _  1990م.
ابن الصالح ،عثمان بن عبد الرحمن ،مقدمه ابن الصالح ،مکتبة الفارابی ،األولی  1984م.
ابــن الصلــت و الفرضــی ،أحمد بن محمد ( 405هـ) و عبیداهلل بن محمد بن أبی مســلم (406
هـــ) ،فوائــد منتقــاة من روایة الشــیخین أبی الحســن أحمد بن محمد بن الصلــت وأبی أحمد
عبیداهلل بن محمد بن أبی مسلم الفرضی ،دار البشائر اإلسالمیة ،األولی 1429 ،هـ _  2008م.

المتحدة ،األولی 1426 ،هـ _  2005م.

ابوالحســین ،محمــد بــن علــی بــن المهتــدی بــاهلل (الــد 330 :.هـ) ،مشــیخة ابی الحســن بن
المهتدی باهلل ،الناسخ :ابوالحسین محمد بن احمد بن ابراهیم بن الصائغ ،بی تا ،بی جا.
أبــو یعلــی ،محمــد بن الحســین الفــراء (المتوفی 458 :ه ــ) ،العدة فــی أصول الفقــه ،ریاض،
جامعة الملک محمد بن سعود اإلسالمیة ،الثانیة  1410هـ _  1990م

األصبهانــی ،أبــو نعیــم أحمــد بــن عبــداهلل (المتوفــی 430 :ه ــ) ،أحادیــث مســندة فــی أبواب
القضاء ،بر اساس نرم افزار مکتبةالشامله.
اصبهانی ،ابونعیم (د 430 .هـ) ،معرفة الصحابه ،الریاض ،دار الوطن ،األولی  1419هـ _  1998م.
األعرابی ،أحمد بن محمد بن زیاد (المتوفی 340 :هـ) ،معجم ابن األعرابی ،المملکة العربیة
السعودیة ،دار ابن الجوزی ،األولی 1418 ،هـ _  1997م.
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ابــن العینــی ،عبــد الرحمــن بن أبی بکر ،شــرح ألفیــة العراقی فی علــوم الحدیــث ،یمن ،مرکز
النعمان ،األولی 1432 ،هـ _  2011م.
َ
ابن َم ْنده ،محمد بن إســحاق (المتوفی 395 :هـ) ،معرفة الصحابة ،جامعة اإلمارات العربیة
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البغــدادی ،علــی بــن احمــد بــن محمــد (الــد 330:.ه ــ) ،جــزء فیه مــن حدیث أبی الحســن
البغدادی ،المکتبة الظاهریة االهلیة ،بی تا.
بخاری ،محمد بن إسماعیل (د 256 .هـ) ،تاریخ الکبیر ،بیروت ،دار الفکر ،بی تا.
بزار ،أحمد بن عمرو ،البحر الزخار ،بیروت ،علوم القرآن.1409 ،

بوصیــری ،أحمــد بــن أبــی بکــر (د 840 .هـ) ،اتحــاف الخیــرة المهرة بزوائد المســانید العشــرة
الریاض ،دار الوطن ،األولی 1420 ،هـ  1999م.
بکجــری ،مغلطای بن قلیــج (المتوفی 762 :هـ) ،إکمال تهذیب الکمال فی أســماء الرجال،
بی جا ،الفاروق الحدیثة ،األولی 1422 ،هـ  2001م.
الجرجانــی ،محمــد بن ابراهیــم بن جعفر (الد 330:.ه ــ) ،أمالی الجرجانــی ،المدینةالمنورة،
الجامعة االسالمیة ،بی تا.
الجرجانــی ،أبــو أحمــد بــن عدی (المتوفــی 365 :ه ــ) ،الکامل فــی ضعفاء الرجــال ،بیروت،
دارالکتب العلمیة ،األولی 1418 ،هـ  1997م.
حرانــی ،أحمــد بــن عبــد الحلیم ابــن تیمیه (المتوفــی 728 :ه ــ) ،مجموع الفتــاوی ،المدینة
المنورة ،مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف 1416 ،هـ 1995/م.

الحمــوی ،یاقــوت بن عبداهلل (د 626 .هـ) ،معجم األدباء أو إرشــاد األریب إلی معرفة األدیب،
بیروت ،دار الکتب العلمیة 1411 ،هـ _  1991م.
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الخطیــب البغــدادی ،أبــو بکر أحمد بــن علی (المتوفــی 463 :هـ) ،تاریخ بغــداد ،بیروت ،دار
الغرب اإلسالمی ،األولی 1422 ،هـ _  2002م.
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__________ ،الســابق والالحــق فــی تباعــد ما بیــن وفاة راویین عن شــیخ واحــد ،الریاض ،دار
الصمیعی ،الثانیة 1421 ،هـ 2000/م.
__________ ،الکفایه فی علم الروایه ،المدینة المنورة ،المکتبة العلمیة ،بی تا.
__________ ،موضح أوهام الجمع والتفریق ،بیروت ،دار المعرفة ،األولی.1407 ،
الدارقطنــی البغــدادی ،علــی بــن عمر ،ســؤاالت الحاکــم النیســابوری للدارقطنــی ،الریاض،
مکتبة المعارف ،األولی.1984 _ 1404،

الدمشــقی ،ابن عســاکر (الد 571 :.هـ) ،تاریخ مدینة دمشق وذکر فضلها وتسمیة من حلها من
األماثل ،بیروت ،دار الفکر.1995 ،
الدمشــقی ،إســماعیل بــن عمر بن کثیــر (المتوفی 774 :ه ــ) ،التکمیل فی الجــرح والتعدیل
ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهیل ،الیمن ،مرکز النعمان ،األولی 1432 ،هـ _  2011م.
الدمشــقی ،عبــد الخالق بن أســد بــن ثابت (المتوفی 564 :ه ــ) ،کتاب المعجم ،دار البشــائر
اإلسالمیة ،األولی  1434هـ _  2013م.

ذهبی ،شمس الدین محمد بن أحمد (المتوفی 748 :هـ) ،تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر
واألعالم ،بیروت ،دار الغرب اإلسالمی ،األولی 2003 ،م.
__________ ،تذکرة الحفاظ ،بیروت ،دار الکتب العلمیة ،األولی 1419 ،هـ _  1998م.
__________ ،ذکــر أســماء مــن تکلــم فیه وهــو موثق ،الزرقــاء ،مکتبة المنــار ،األولــی  1406هـ _
 1986م.
__________ ،ذکــر مــن یعتمد قوله فی الجرح والتعدیل ،بیروت ،دار البشــائر ،الرابعة 1410 ،هـ،
 1990م.
ّ
__________ ،الرواة الثقات المتکلم فیهم بما ال یوجب ردهم ،بیروت ،دار البشائر اإلسالمیة،
 1412هـ _  1992م.

__________ ،سیر أعالم النبالء ،مؤسسة الرسالة ،الثالثة 1405 ،هـ  1985 /م.
__________ ،المغنی فی الضعفاء ،المحقق :الدکتور نور الدین عتر ،بی جا ،بی تا.
__________ ،موضوعات المستدرک ،بر اساس نرم افزار مکتبه الشامله.
__________ ،الموقظــة فــی علــم مصطلح الحدیــث ،حلب ،مکتبة المطبوعات اإلســامیة،
الثانیة 1412 ،هـ.

الرویانــی ،محمــد بــن هــارون (المتوفــی 307 :هـــ) ،مســند الرویانــی ،القاهرة ،مؤسســة قرطبة،
األولی.1416 ،
زرکشی ،محمد بن جمال الدین ،النکت علی مقدمة ابن الصالح ،الریاض ،أضواء السلف،
األولی 1419 ،هـ _  1998م.
زرکلــی ،خیــر الدین بن محمود (المتوفــی 1396 :هـ) ،االعالم ،دار العلم للمالیین ،الخامســة
عشر ،مایو  2002م.

الزیلعی ،عبداهلل بن یوســف (المتوفی 762 :هـ) ،نصب الرایة ألحادیث الهدایة مع حاشــیته
بغیة األلمعی فی تخریج الزیلعی ،دار القبلة ،األولی 1418 ،هـ 1997/م.
زینلی ،غالمحسین ،حدیث امان ،حدیث اندیشه ،پاییز و زمستان  ،1385شماره .2
ســخاوی ،ابــن جــزری ،الغایة فی شــرح الهدایة فی علــم الروایة ،مکتبة أوالد الشــیخ للتراث،
األولی 2001 ،م.
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__________ ،میــزان االعتــدال فــی نقــد الرجــال ،بیــروت ،دار المعرفــة ،األولــی 1382 ،ه ـ _
 1963م.
َ
الروذبــاری ،أحمــد بــن عطــاء (المتوفــی 396 :هـــ) ،ثالثــة مجالــس مــن أمالــی أبــی عب ـداهلل
الروذباری ،مخطوط ُنشــر فی برنامج جوامع الکلم المجانی التابع لموقع الشــبکة اإلســامیة،
األولی.2004 ،

الســخاوی ،محمد بن عبد الرحمن ،فتح المغیث شــرح ألفیة الحدیــث ،لبنان ،دار الکتب
العلمیة ،األولی 1403 ،هـ .
الســلیمانی ،مصطفــی بن إســماعیل ،الجواهر الســلیمانیة علی المنظومــة البیقونیة ،مأرب؛
دارالحدیث ،بی تا.

الســمعانی المروزی ،عبد الکریم بن محمد (المتوفی 562 :هـ) ،التحبیر فی المعجم الکبیر،
بغداد ،رئاسة دیوان األوقاف ،األولی 1395 ،هـ _  1975م.
ُ ُ
الســودونی ،الدیــن قاســم بــن ق ْطل َوبغا (المتوفــی 879 :ه ــ) ،الثقات ممن لم یقــع فی الکتب
الستة ،صنعاء ،مرکز النعمان ،األولی 1432 ،هـ _  2011م.

السیوطی ،عبد الرحمن بن أبی بکر ،تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی ،الریاض ،مکتبة
الریاض الحدیثة ،بی تا.

الشــجری الجرجانــی ،یحیــی بــن الحســین (المتوفــی  499هـ) ،ترتیــب األمالی الخمیســیة،
رتبها :القاضی محیی الدین محمد بن أحمد القرشــی العبشــمی (المتوفی 610 :هـ) ،لبنان،
دار الکتب العلمیة ،األولی 1422 ،هـ _  2001م.
شحود ،علی بن نایف ،المفصل فی علوم الحدیث ،بر اساس نرم افزار مکتبه الشامله.
شوکانی ،محمد بن عبداهلل ،نیل االوطار ،مصر ،دار الحدیث ،األولی 1413 ،هـ _  1993م.
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الشــیبانی ،أحمد بن حنبل (المتوفی 241 :هـ) ،فضائل الصحابة ،بیروت ،مؤسســة الرســالة،
األولی.1983_ 1403 ،
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صافــی ،لط ـفاهلل ،امــان االمــة مــن الضــال و االختــاف ،قــم ،المطبعــة العلمیــة ،االولــی،
 1397هـــ.
صالــح ،صبحــی ابراهیــم ،علــوم الحدیــث ومصطلحه ،بیــروت ،دار العلم ،الخامســة عشــر،
 1984م.
الصنعانــی ،محمــد بــن إســماعیل الکحالنــی (المتوفــی 1182 :ه ــ) ،ســبل الســام ،مکتبــة
مصطفی البابی الحلبی ،الرابعة  1379هـ 1960 /م،
الطبرانی ،سلیمان بن أحمد ( 360 _ 260هـ) ،المعجم األوسط ،القاهرة ،دار الحرمین ،بی تا.
__________ ،المعجم الکبیر ،الموصل ،مکتبة العلوم والحکم ،الثانیة.1983_ 1404،
طحان ،محمود احمد ،معجم المصطلحات الحدیثیة ،بر اساس نرم افزار مکتبه الشامله.
العدوی ،مصطفی ،مصطلح الحدیث فی سؤال و جواب ،بر اساس نرم افزار مکتبه الشامله.
عســقالنی ،احمــد بــن حجــر (المتوفی 852 :ه ــ) ،االصابــه فی تمییــز الصحابه ،بیــروت ،دار
الکتب العلمیة ،األولی 1415 ،هـ.
__________ ،تهذیب التهذیب ،بیروت ،دار الفکر ،األولی.1984 _ 1404 ،

__________ ،فتح الباری شرح صحیح البخاری ،بیروت ،دار المعرفة.1379 ،
__________ ،الق ــول المس ــدد ف ــی ال ــذب ع ــن مس ــند احم ــد ،القاه ــرة ،مکتب ــة اب ــن تیمی ــة،
األول ــی.1401 ،
__________ ،لس ــان المی ــزان ،بی ــروت ،مؤسس ــة األعلم ــی للمطبوع ــات ،الثانی ــة 1390 ،ه ـ
 1971/م.
__________ ،المطالب العالیة بزوائد المســانید الثمانیة ،دار العاصمة ،األولی 1419 ،هـ.
__________ ،النکــت علــی کتــاب ابــن الصــاح ،المدینــة المنورة ،عمــادة البحــث العلمی
بالجامعة اإلسالمیة ،األولی 1404 ،هـ 1984/م.
العکبری ،ابن بطة ،اإلبانة الکبری ،الریاض ،دار الرایة ،الثانیة 1415 ،هـ 1994 ،م.
العالئی ،أبو ســعید بن خلیل ،جامع التحصیل فی أحکام المراســیل ،بیروت ،عالم الکتب،
الثانیة.1986_ 1407

العونــی ،حاتــم ،مباحــث فــی تحریــر اصطــاح الحدیــث المرســل وحجیتــه عنــد الســادة
المحدثین ،ناقش هذه المباحث :صباح السبت ،الموافق 1427/11/25 :هـ.
العینــی ،بــدر الدیــن (متوفــی  855هـــ) ،عمدة القاری شــرح صحیــح البخاری ،بیــروت ،دار
إحیاء التراث العربی ،بی تا.
َ
الغفــاری الکوفــی ،أحمــد بــن حــازم (المتوفــی 276 :ه ــ) ،الجــزء فیه مســند عابــس الغفاری
وجماعة من الصحابة رضیاهلل عنهم ،الریاض ،دار الوطن ،األولی 1419 ،هـ _  1998م.

القرطبی ،یوسف بن عبداهلل (المتوفی 463 :هـ) ،االستیعاب فی معرفة األصحاب ،بیروت،
دار الجیل ،األولی 1412 ،هـ _  1992م.
قزوینی ،محمد بن یزید ،سنن ابن ماجة ،بیروت ،دارالفکر ،بی تا.
کافیجــی ،محمد بن ســلیمان (المتوفی 879 :هـ) ،المختصر فی علــم األثر ،الریاض ،مکتبة
الرشد ،األولی 1407 ،هـ.

الکدیمــی ،محمــد بــن یونــس (الــد 286 :.هـــ) ،جــزء فیــه مــن حدیــث أبــی العبــاس البصــری،
الناس ــخ :یوس ــف ب ــن خلی ــل ب ــن عب ــداهلل الدمش ــقی ،المدینةالمن ــورة ،الجامع ــة االس ــامیة،
 966ق.
مزی ،یوســف بن الزکی ( ،)742 _ 654تهذیب الکمال فی أســماء الرجال ،بیروت ،مؤسســة
الرسالة ،األولی.1980 _ 1400 ،

  تنس لها تاياور رد »ناما ثيدح« یجنسرابتعا

الفسوی ،یعقوب بن سفیان (المتوفی 277 :هـ) ،المعرفة والتاریخ ،538/1 ،بیروت ،مؤسسة
الرسالة ،الثانیة 1401 ،هـ _  1981م.
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مســلمی ،محمد ،موســوعة أقوال أبی الحســن الدارقطنی فی رجال الحدیث وعلله ،تألیف:
مجموعــة مــن المؤلفیــن (الدکتــور محمــد مهدی المســلمی _ أشــرف منصور عبــد الرحمن _
عصــام عبــد الهادی محمود _ أحمــد عبد الرزاق عید _ أیمن إبراهیم الزاملی _ محمود محمد
خلیل) ،بیروت ،عالم الکتب ،األولی 2001 ،م.
مقدسی ،ابن قیسرانی ،تذکرة الحفاظ ،الریاض ،دار الصمیعی :األولی 1415 ،هـ _  1994م.
منــاوی ،محمــد بن تاج العارفین ،الیواقیت والدرر فی شــرح نخبة ابن حجر ،الریاض ،مکتبة
الرشد 1999 ،م.

میالنــی ،علــی ،نفحــات األزهار فی خالصة عبقــات األنوار للعلم الحجة آیةاهلل الســید حامد
حسین اللکهنوی ،قم ،حقائق االسالمی ،األولی 1414 ،هـ.
النســائی ،أحمد بن شــعیب (المتوفی 303 :هـ) ،مشــیخة النســائی ،مکة المکرمة ،دار عالم
الفوائد ،األولی  1423هـ.
نووی ،یحیی بن شرف ،المجموع شرح المهذب ،دارالفکر ،بی تا.

النیســابوری ،الحاکــم محمد بن عب ـداهلل (المتوفی 405 :هـ) ،المســتدرک علی الصحیحین،
بیروت ،دار الکتب العلمیة ،األولی.1990 _ 1411 ،
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هیثمی ،نورالدین (د 807 .هـ) ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،بیروت ،دار الفکر 1412 ،هـ.

فصلنامۀ امامتپژوهی _ شمارۀ پانزدهم _ پائیز 1394

حديث األمان ،ودراسة اعتباره في روايات أهل السنة
1

رسولچگیني


الخالصة

ً
اعتبر رسول اهلل؟ص؟ في حديث األمان وجود أهل البيت أمانا ألمته،وذلك من خالل
تشبييهم بنجوم السماء .ونص الحديث المشهور «:النجوم أمان ألهل السماء ،وأهل
بيتي أمان ألمتي».

مع ورود هذا الخبر في روايات أهل الســنة بخمســة طرق عن رســول اهلل؟ص؟ إال أن
بعض الباحثين منهم قام بتضعيف الحديث.
توجــد أدلــة كثيــرة على اعتبار أشــهر نصــوص هذا الخبر ،ولو ســلمنا عــدم اعتبار هذه
الدالئــل ،إال أن كثــرة طــرق هــذه الروايــة تجبــر ضعــف بعــض رجال الخبــر ،وتثبت
صدوره عن رسول اهلل؟ص؟ ،وهو مما يتفق عليه محدثوا أهل السنة.
وفي النتيجة فالحديث حجة على أساس القواعد الرجالية عند أهل السنة.
المفــردات األساســية :حديــث األمــان ،حديــث النجــوم ،أمــان األمــة ،أهــل البيــت؟مهع؟ ،
االختالف ،الغرق.

 .1طالب في الحوزة العلمية ،خريج مركز إمامة أهل البيت؟مهع؟ التخصصي.
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Abstract

In the “Asylum Hadith”, the Prophet of Allah (s), by resembling the
Ahl al-Beit (a) to the stars of the sky, has called their existence
the means for the security of the nation. The famous text of
this Hadith is “Al-Nojom Aman Leahl al-Sama Va Ahl Beiti
Aman Leomati”. Although this Hadith has been reported by five
narrators from the Prophet of Allah (s) in the Sunnis’ narrations,
but it has been weakened by some authors. According to its
most famous narration, there are some reasons; but if we do not
accept them too, we can say that the numerous ways of narration
compensate the weakness of some of its transmitters and proves
the emanation of this Hadith from the Holy Prophet (s); for Sunni
Hadith narrators have accepted narrations with these conditions.
Hence, this Hadith will be proved according to the Sunnis’ rules of
Hadith transmission.

Keywords: Asylum Hadith, Astrology Hadith, the security of the
nation, Ahl beit (a), discord
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